
الر١٠٥الة ـس 
 

الحالحيياة الماة المسيحيسيحية والكماُلاُلة والكم  
 

 (Arabic - The Christian life and perfection.) 
 

 .اُلاُلة والكمة والكمسيحيسيحياة الماة المييالحالح:  عنحديثنَا اليومموضوع .. أحباِئى
 

 اح التكوين سفر وِمنحاألصالسشَر نقرابع عدأ الع األولد: 
 

 ١.""الًالً كاِم كاِمى وكنى وكناِماِم أم أمرر ِس ِس القدير القديرا اُهللاا اُهللاأنَأنَ: :  له له وقاَل وقاَلبب الر الر له لهرر ظه ظه سنٍة سنٍةعينعينسسع وِتع وِتسس ِت ِتابنابنام ام  أبر أبرا كانا كانلملموو""
 

 :عينبر واأل الثاِمندأ العدس نقراِموِمن إنجيل متى األصحاح الخَ
 

 ٢.""للو كاِمو كاِم ه هاِتاِتوومم الس السىى ف فىى الذ الذاكماكمببأأ  ننأأا ا  كم كم كاملين كامليننتمنتمأأفكونوا فكونوا ""
 

 ب قول الرن ِمودقصا المم: سائٌل ُلأس يقدو .ِه ذاِتن ِم كامٌلو هنر مشَ البفى س وليهدح و ِهللااَل الكمنإ 
  هْل.؟ كامليننتموا أفكون: بِل على الجظتِهِعوم فى سيح لتابعيِه المِدي قول السنِم و.؟الً كاِم كن:اهيم خليلهبرإل

المقصودأن جاِه يالد ؤِمنبكّل ما أوِت مِمى نإر ٍةٍةادزيمل  وعَلِصيال إلى الكمفاُهللا. ال: تأكيٍد بكّل.؟وِدنشُ الم ي علم 
 ِةر على قد يتوقفُاُل الكمذا كان إه ألنّ.ال الكمِةتبر م إلىبِهاِحصب ومسي  أنرىشَ البهِد على الجستحيٌل مر أمهأنّ

 ؟".دد وال واِح وال واِحسس لي ليالحاًالحاً ص صلُُلممعع ي ينن م مسس لي لي..عاًعاًوا موا مددوا وفسوا وفساغُاغُ ز زميعميعالجالج"ن أ  إلىة اِهللا كلماذا تشير فلمِةذاتيال المرِء
أوليس ذا يعِنهالكّلى أن ا عجزع نإتي الحان الصوالو ص؟الول إلى الكم.أم ا جاءالم سيحَل ليكما ونَ نقصيعين 

عفنَضا وقص؟انَور.بنَ نجيب و .معا أنّ ال يفوتنَلكناًنَتأملإذا  هفىا جلي اهيم قول اهللا إلبرأب الم ؤمنين :" أنَا اُهللا القدير أنَا اُهللا القدير
 ِسر كاِمِسر اِمى وكنكاِمأم اِمى وكنالًالًأم".. ستبرزا ثالثُامنَ أمقائقُ حس تعيننَفَو ا على فهم الكمال الماِةطلوب وكيفي لوص٣.ِهول إلي 

 

 . ِمنّاطلوب الماَل الكما لنحققَ على ذواتنَدتِم نع أناِهللا د قصليس ....ناناقويقويليلي  هِِها إليا إليونَونَععدد ي ي القدير القدير اَهللا اَهللاإنإن: : أوالًأوالً 
كّلإن م ِلِه اُهللاا بِهطالبنَا يمنَا لعهجوأو ي مكننَ يا إنجازوه لكن ليسشَ البااتنَ بإمكانيِةريبْلعيفِة الض تِه بقوو ه ا وإال م

وهو سالك طريقَ   اِهللاخليُل عضي لِةمظ فائقة العتهراهيم قد إلبرعلن ي" القدير القديرا اُهللاا اُهللاأنَأنَ": ِه بقوِل اَهللا إن.ا بِهطالبنَ
 مٍل كا باتكاٍلهام أمونسيري  الذينعم ِة اإللهيِهرِت قد بكّلمُلع الذى ي القدير اُهللاألنّه طوَل الطريق  فيِه ثقتهالكمال

ِهعلي.يفتِخ لذلك ر ولسب الرب ولسِهالِترسِنؤِم إلى مأأ" :ِهبقوِل ىى فيلبستطيعشَ شَ كّل كّلستطيع ىءٍٍءىفى الم سيح الِذسيح الِذ فى المى يى يقو٤."ىىيِنيِنقو 
 

 رستِم المِدا بالتواجمنَ إذا التز.ورسي مطلوب الماَلم الك إن....ناناديديههه ليه ليامام أم أميريرسسلنلن  ااونَونَععدديي  القديرالقديرإن اهللاَ إن اهللاَ   ::ثانياًثانياً 
أماهللا القديرام . كمريِعتْم التى جلس ندقد ِهميستِم معِهة إلي.إن المكان الذى كان يلز مِغاهيم ليشْ ابرلهو هيكون أن  

 .ِهيِن بعاُلو الكم هب الرام أمريالس نأل . خطوة بخطوةههدي لي بِهاًدسترِشم ِهوِتة لصاب واالستجاًائمد ب الرِةبحصب
ال نَقد علماآلن إلى أي نولكن م ا نعلمهقاِئ أن دسي منَِترا هو ملانَع ينَهِديا إلى أرض موفَباركة سارينَ يإي ٥.ااه 

 

ى ى عطِنعطِنابِنى أابِنى أ  اايي": ِه فى أمثاِل الحكيم يقوُل....اانَنَغنيغنيييسسوو   مكتفين مكتفين كاملين كاملينونونككنن س سهِِهبِتبِتححبصبصوو   قدير قديرإن اَهللاإن اَهللا: : ثالثاًثالثاً 
قلبكولتالِح ولتالِحقلبك ظ عظ عيناكيناكطر ىىقِِق طر".لقد أعطى إبراهيم قلب خَو . ِهللاالً كاِمهرِمج نأور الكلداني تاركاًين أر ضهوع شيرته 

وبأبيِهتَي و ال وه يعلمإلى أي ن.امتحنَا  ولمهالر بأظهر إذ .لةة كاِم طاعو ضإع ق ابنَسحهو حيدهالذى كان ي حبه 
على المحذب.لقد أطاع اًعِضا وفى اِهللاةكامل  ثقته الذى د عاه.بأنّناًؤِم م ه سيققُحو عدة .هِسهى فالطاع رال الكم. 

لذلكبار كه الربولم ي عوزشَ إلىه ِمٍءى نر بْل الخيقَ أغدِمِه علي ِه فيِضن.لد رِةجأن الكتاب ي األب جُلسصاح ح
                                                

   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع                               ،                    ١: ١٧ سفر التكوين ١
  ٤٨: ٥ إنجيل متى ٢
  ٩: ١٢الثانية إلى مؤمنى كورنثوس رسالة بولس الرسول     ،     ١٢: ٣رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية  ٣
  ١٣: ٤رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى فيلبى  ٤
  ٤٢ – ٣٨: ١٠إنجيل لوقا  ٥
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ر ِمشَالثالث عالكلماِتِه سفر التكوين هِذن  :"وكانوكانأبر أبر امامغني جداً جداًاًاً غني فى الم ى والِفى والِفواِشواِش فى المضةِِةضوالذه بِِب والذه"وكذلك لوط ابن  
ر  بالشّمليئٍة ٍةدينَ فى متهرسأ وعيشَ ي أنِه لنفِس إختارإِذ هارسم ريغَ لوط ن ولكاهيمبرإ هم عبطح الذى اصأخيِه

ارواألشر. لوط  بدأواأسفاهس يراهللا  ه أمامحولكنّناًس هأنه اهيئاً سفد فعالثم غالياًن .على  وكبريتاً ناراً اُهللانزَلأ  لقد 
سدوم وعمِسة وخَورشَط كّل لور ٍءى.وهذا م صيرم ني حيدعيداً بع نطريق الر طريقَب ال الكم.ال لطف اِهللا ولو 

 بإنجيل اء الذى جب الر قوَلنَاتأمل وإذا .١الِك الهن ِمِهبنتيا و فأنقذه افتقدتهة اِهللامح ر ولكن. لوط لهلكِهوطول أناِت
 :ةام ه حقائقَا ثالثُنَام أمز تبر.."لٌٌلو كاِمو كاِم ه هاِتاِتوومم الس السىى ف فىى الذ الذاكماكمببأأ  ننأأا ا كمكم   كاملين كامليننتمنتمأأفكونوا فكونوا ": متى

 

 فى لون كاِمحننَ .ِة وال بالقوِةر بالقدسليو ....ىىوِحوِحن الرن الرؤِمؤِم فى الم فى الموح اِهللاوح اِهللا ر رمُلمُلو عو ع ه هاَلاَلالكمالكمإن إن   ::أوالأوال 
سيح الكاِمالمولكننّ.ركزنا فيِهل فهذا م ا مطالبالكاِم بالقلِبون ل وهمُلذا عالر س فينَوح القدا إذا سحنَما له. اَهللا ألن 

يكّلرفض مٍل عله مظه روكال وي الكمنم صدراطبيعتنَ هطةاِق الس.كتب أح دالقد يسينالِع تلك بال اِتاركم نع 
  االبن إن. اِهللاما أمُل الكاِم القلبا له طالمالً كاِمالًم عِهاِن إيماثِةد فى حنؤِم المنتج ي أنطاًر شَسلي: المؤِمن

خِلالمصالم طيعِس يرأبيِه قلب حتى لو أنج زفى الب دف.صاً ناِقمالًء ع هو يبالًَ كاِمو فى نظر أبيِهدألن أب اهي ى فيِهر 
ستقبَلالمحينم ا ينضوج يتمتد ريبه. ال إنكامَلال قلبي فيِهسكن ر اِهللاوح الذى ي قودؤِمنوِح المالر ى ويالطريقَنير  
أمامه.ا أنكم  انهإيماِتِه بأنصلو الم ةرفوعأم امع مقبولة  اِهللاشَر ال يتزعزعوطلب اتهتماً حم ستج٢.ةاب     

 

 دعة بد واِحاتهجر ددع نصلمس هإنّ ....ططوو شَ شَددعع ب بطاًطاًوو شْ شْ لنقطع لنقطع فيِه فيِه نسير نسير ثم ثمؤهؤه نبد نبد طريقٌ طريقٌاَلاَلممإن الكإن الك: : ثانياثانيا 
ر اذ غي الشّر واألم.انيم اإلاِةينا فى حِما وتقدنَوى بنم يأِت بْل فى لحظٍة المطلوب الكماَلذاى ه يأِت ولن.ىراألخْ
المقبيقفَول أن  نْا ِعونَنمدح د.و أطفاالً فنبدفى اإليم ان وقدم ى علينَضا ساتٌنورفِة فى معالر ب.إن ؤِم المن 

 ه أنّه نفسنؤِم المبِسح ي أنِةطور الخُن ِم ولكن.اكن فيِهوح الس بالر ذلكركدال وي فى طريق الكمسير يجاِضالنَ
أصبالً كاِمح. فهاطناكأخْ أشْو ريقوُل.الى فى طريق الكم الر سالِتِهولسول بؤِمِنى  فى رسىإلى مفيلب : "ليليسى ى  أنّ أنّس

قدلتُلتُ ِن ِنقدأو ِص ِص أو رولكنّ ولكنّالًالً كاِم كاِمتُتُر ى أسى أسعى لعِلى لعِلعى أدى أدركأ أهِِه الذى ألجِل الذى ألجِلرك دركِنركِندى أيضاًضاًى أيالم الم سيحسيحي ي س٣."وعوعس 
 

ِه ظِتوِع فى موع لتابعيِهس يب الر قاَللقد ....هِِهاِئاِئدد أع أعننيح ِميح ِمححن الصن الصمِِمؤؤ الم المفِِفوِقوِق بم بمتحققُتحققُ ي ياَلاَلإن الكمإن الكم: : ثالثاثالثا 
بلعلى الج: "أحبأحبوا أعوا أعداءاءدكمكمب اركوا الِعاركوا الِع بنيكمنيكمأح سِِس أحنوا إلى منوا إلى مبغِِغبضيكمضيكموصلوا ألجل الذين وصلوا ألجل الذين ي ي سيئونإ إسيئون ليكمليكموي وي طرطرددونكمونكم..  

ار ار رر على األب على األبررطِِطمم وي ويالحينالحينار والصار والص على األشر على األشرههسسمم شَ شَرقُرقُشْشْ ي يهه فإنّ فإنّ..واِتواِتمم الذى فى الس الذى فى السبيكمبيكم أ أاءاءلكى تكونوا أبنَلكى تكونوا أبنَ
ولكن كيفَ يطلب ِمنّا هذا النوع ِمن  ." هو كامل هو كاملواِتواِتمم الذى فى الس الذى فى الساكماكم أب أبا أنا أن كم كم كاملين كاملين فكونوا أنتم فكونوا أنتم..والظالمينوالظالمين

ِة وِهى ليبحِة؟المشَريطبيعتنَا الب تْ ِمننَانّإ .سِة بدون الطبيعالج ِةديدعلينَستحيُل ي ا ممارسِهِذة هِص الوو .ةيالرب 
طالبنَيا بهنّاس أنّا على أسا أوالدلنَو ها الطبيعة الجة ِمديدلذا . اآلِبن يشير وعسي باانَنَأبنَاء أبيأبنَاء أبي":  أنّنَابالقولا نَليإ الر  

 فى  اآلبسر غَلقد . اهللاعديد ما الجنَاِط إلى ارتبؤمنينا كمنَان وأذهانَيون ع يفتحيسوع ب الر إن."اِتاِتووى فى السمى فى السمالِذالِذ
  ٤.ٌلو كاِم هاوىم الساانَ أبا أن كملين كاِمذا نكون وبهر وتثِمتَتنبى ل الثاِنالِدال بالمية الكم بذرِهأوالِد قلوِب

 

 فى  فى ءٍٍءىى شَ شَ كّل كّلأستطيعأستطيع": وُلسالر ولس ب وقاَل." تفعلوا شيئاً تفعلوا شيئاًون أنون أنررى ال تقِدى ال تقِدبدوِنبدوِن": وعس يب الرقاَل 
المالمسيح الذى يىىقويِنقويِنسيح الذى ي".اُل فالكمم يسوران إ باإلتيلى يسوع مصدر القوة إلنجاز ما ليسقِد فى منَِترا إنجازانَ بذواِته. 
سيح سيح  فى الم فى المىىدِِد األب األبهِِهدِِدججا إلى ما إلى مانَانَعع الذى د الذى دةٍٍةممعع ِن ِن كّل كّلوإلهوإله":  األولىِهالِتول فى رسس الرطرس بها كتبا بمديثنَ حختمونَ

ييسسوع بوع بعدمعدما تألمتميسيراً يسيراًا تألمتم ه ه و يككللكِمكِمو يممو و يثبتكميثبتكمو و يقويكميقويكموي وي مكنكممكنكمله له الم الم ججددوالسلطان والسلطان إلى أب دِِد إلى أباآلبدين آمين آمين.. اآلبدين ".
٥  

 

اجياً ر  وذنوبى بخطاياىعترفاًم آتى إليك ..اوىما السانَأب: ىِع مصلياً م قلبك ترفعكى وكعأد.. القارئ عزيزى
انكوغفر عترفاً .صفحكجزى ومبع ِنى ىعِفضاقُأشت .فقوأن ا كامالً أحيح سبم استج..ىِن فأِعىيتِنا أوص ب 

اى ألنّ إلهىالتىصهأرفع فى اس م يساروعِم واثقاً.. الب نو ِدعك قلتَ اي نم :قبْلمي ال أخْن إلى رجارجاً خَه.  

 

 : فى ذلكتجدرها سالة أو غيس الراع تلكمإن أردتَ س.. أخى القارئ العزيز
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        ١٦: ١٩ & ١٣-٢: ١٣ & ١٤-١: ٢٢ & ٩ -١: ١٢تكوين سفر ال   ،   ٢٦: ٢٣ سفر األمثال ١
  ١١: ٨رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية      ،  ٦١: ٨ ،    سفر الملوك األول       ٦: ٤زكريا سفر  ٢
    ٣٠: ٤ إلى مؤمنى أفسس            ،    ١٢: ٣رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى فيلبى  ٣
            ١: ٣،  رسالة يوحنا الرسول األولى١٦: ٨، رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية ١٢: ١ ، إنجيل يوحنا ٤٨ – ٤٤ :٥إنجيل متى  ٤
٥
   ١٠: ٥   ،     رسالة بطرس الرسول األولى ١٣: ٤  ،     رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى فيلبى     ٥: ١٥إنجيل يوحنا  
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